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Sprawozdanie merytory azno - fi nansowe
oy az informacj e dodatkowe
Stowarzyszenia Frzyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy im R.adość"w Słupsku
za rox. 2018

Jednostkazobońryarladosporządzeniasprawozdania:
Stowarzyszenie Frzyj aciół F{iepełno sp rawnych,rl)aj my im R adość"
ul. Niedziałkowskiego 6, 7 6-200 Słupsk
Podstawowym przedmiotem dziŃńności Stowarzyszeniajest udzielanie pomocy osobom
z niepełnosprawnościąoraz ich rodzicom/opiekunom, dzińalnośó charytatywna na rzęcz osób
niepełnosprawnych oraz szeroko rozumianaal<tyilzacja osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie

nie

posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie spotządzających

sprawozdania finansowe. Jest organizacją rcalinĄąeą dzińalnośó nieodpłatną i odpłatą, ale nie
prowadząc ą dziŃalności go spodarczej .
Regon: 220 02
NIP: 839-29-53-459
Oryańzacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdńsku, VIII Wydziń Gospodarczy
Krajowego R.ejestru Sądowego od26 sierpnia 2005 r. podnumerem KRS: 0000238614.

śa;

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zuzń Stowarzyszenia w składzie:

Prezes

- WałsławaHanuszewicz
- Renata Wismont
'Wiceprezes
- Marzenna Jasińska
Sekretarz - Edyta Nowicka

zam.76-2a0 Siemianice, ul. Miętowal}
zatn.76 - 251 Kobylnica, ul. Grabskiego 8
zam.76-2.. Ustka, ul. Słowińska 5 m 2
zam. ]6 - 200 Słupsk, ul. Norwida 14 m
Członek - Agnieszka Morzyńska.Burak zam. 7 6 - 200 Słupsk, ul. Banach a 12 B m 2
Cźonek - Estera
zarrl,.76-200 Słupsk, Warblewo 35B
2) Walne Zgtomadzenie Członków
3) Komisja Rewizyjna
W listopadzie 2010 roku Stowarzyszetie uzyskało status organizacji poĘtfu publicznego.
Terenem dńŃaria Stowarzyszenia jest obszar Rzecąypospolitej Polskiej, pW cTym w statucie
Stowarzyszenia nie ma wskazanego ograniczonego okresu trwania działalności.Sprawozdanie
niniejsze jest częściąskładową sprawozdania z dziŃa]ności za 2018 rok. Roczne sprawozdanie
sporządzono prry zŃożeniu kontynuowania działalnościprzez Stowarzyszenie co najmniej 12
miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczrości,które wskaąrwĄby na istnienie powaznych
zagrożeft dla kontynuowania ptzęz otganizację działalności.
Prąrj ęte zasadY rachunkowości
1. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z Zńączniktem ff 6 do Ustawy o rachuŃowości
według wzoru przewidzianego dla między innymi stowarzyszeń nieprowadzących
działalnościgo spodarczej .
2. Jednostka stozuje wycenę środków trwĄch i wartości niematerialnych i prawnych według
cen nabycia lub kosńów wytworzenia, inwesĘcji rozpoczętych w wysokościkosżów
pozostających w beąpośrednim rwiązkcu z nabyciemż tzeczorych składników majątku
obrotowego wedfug cen zakupu, nalezności w wartościnominalnej, dokonując na dzień
bilansowy alłualizacji ich wartości do kwoty wymaganej zapłaĘ pomniejszonej
'Wiceprezes

Bracharriec,

'

r

utwórzone fezerwy uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaĘ przez
odbiorców, zobońązń w wartościnominalnej, dokonującnadzieitbilansowy aktualizacji
ich wartości wymaganej zapłaĘ,firnduszy własnych oruzpozostĄch akfywów i pasywów

o

3.
4.

w wartości nominalnej.
Koszty ewidencjonowane są na kontach zespohn ,,4"- ,,Kosńy wedfug todzaju".
Składniki tzeczowo-majątkowe o cenie jednostkowej powyżej 1.500,00 z księgowane
są ilościowoi wartościowo,ptry czym składniki o wartości nieprzekraczającej 1.500,00 zł
odnoszone są w koszĘ podobnie jak materiaĘ 1ednorazowego uąrtku i nie podlegają

ewidencji ilościowej.
5. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 1.500,00 ń do 3.500,00 urnuzane są
jednorazowo, po wydaniu do użytkowania.
Przyjęte i opisane -vqvlżą zasaĘ rachuŃowości w Stowarzyszeniu stosuje się w sposób ciąsŁy
dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aklywów i pasywów (w tym także dokonywarria odpisów amoĘzacylnych
i umorzeniowych); ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe w ten sposób,

ń

aby zakolejne lata inforrnacje znich wynikające były poróvvnyvvalne.
Informaci e dodatkowe i wyj aśnienia

Wszystkie otrzymane dotacje na ręalizowane pĄekty były wydatkowane zgodnie
z zatitętdzonymi przez instfircje finansujące kosztorysami (drobne kosży doĘczące projektów,
nie uwzględnione w kosżorysach pokrywane były zwłasnych środków Stowarzyszenia).
Środki pochodzące z wpłat l% podatku w przypadku kwot ptzeznaczonych dla
konkretnych podopiecznych Stowarzyszęńa są wypłacane opiekunom po wykazaniu poniesienia
wydatków na cele rehabilitacyjne.

Zarząd Stowarzyszenia nadal planuje konĘnuować dotychczasowe dzińaria,
w szczegó_tności występować z projektami w konkursach grantowych na rcalizaĄę zadń
publicznych w mieścieSłupsku oraz powiecie słupskim, w celu pełniejszej rca|izacjł zńń
statutowych organizacj i.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 3I.1ż.2018 r.
Aktywa Stowarzyszenia obejmują środki pienięzne w kasie i na rachunku bankowym włąsznej

kwocie 49.832,03 ń.
Pasywa stanowią nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 49.832,a3 ń;

l,

Przychody na dzińńność statutową Stowarzyszenia w podziale na cel wpłaty
Kwota
Wvszczególnienie
1.940,00
Wpłaty człoŃów Stowarzyszenia - składki
9.100,00
Projekt ,,Oni są wśród nas"
4.186,00
Biofeedback)
Darowizny natzecz SOSW w Damnicy
1.050,00
Wpływy doĘczące proj ektu,,Aquaterapia z Hallwickiem"
Tabela nr

Zbiórhł publiczne

3334,24

Pozostałe darowizny

2378,a3

1%

Michał Murawiejko

1%

SOSW w Słupsku

I% Adam Szpak

3.248,a0

I29,2a
4.1I6,40

2

1%

SOSW w Damnicy

1%

Nikodem Duda

465,40

4.144,10

1% Andrzej Kończanin
1% Jakub

26,1 5 0

Kułdo

134,60

I0ńMarcin Terefenko

1.306,70

341,I0

10ńDawtd Brachaniec

MariuszKędzior

776,90

IońŁlkasz Wismont

533,60

1%

1%

Mikołaj Łuczyński

131,50

Ioń Adam Jasiński

952,10

1YoBożenaKróI

41,7,80

IYoIgor Omazda

578,80

1%

Natalia Antosiewicz

1.475,00

i1.031,81

Bigus
0ń

|
1

296 ) 5 0

Krzy sńo f Kowalewski

2.365,2a

% Stowarzyszeńe,,Dajmy im radość"

Razem przychody

54.700,48

Tabela nr 2
Zestawienie kosztów działalnościstatutowej Stowarzyszenia i inne - w podziale na ce1 wypłaty
Kwota
Wyszczególnienie
9.100,52
Proiekt,,Oni są wśród nas"
4.150,60
gabinetu
Biofeedback
SOSW Damnica na wyposźlzenie
(z darowizlty celowei)

Biezące koszĘ na dzińńnaść statutową (spotkania
Dzień Mamy, wąrsńaty)

KoszĘ doĘczące projektu,,Aquaterapia

integracyjne członków,

z Hallwickiem"

2.983,93
9.955,82

(środki ze zbiórki publicznei oraz wpłat uczestników)

loń AdałnJasiński
1% Jakub
1%

Kułdo

Marcin TerefeŃo

1% Dawid Brachaniec

97I,11
438,I5
I.28a,57
334,58

1%

Michał Mwawiejko

3.17ż,83

1%

Nikodem Duda

4.06I,22

1%

Mikołaj Łuczyński

1o/o

JanBigus

IYolgor Omazda

I28,87
1.992,66
567,23

3

1%
l

Natalia Antosiewicz

1.628,6I

% SOSW Damnica

3.218,50

Razem koszĘ

43.985,20

Tabela nr 3. Odpisy uchwał
Stowarzyszenia:
F{r uchwaĘ i data
posiedzenia
Treśćuchwały Z;arządlu Stowarzys zenia
0l/C1.l2a18 z l2,0I.2018 .. w sprawieprzyjęcia ,,Planu Pracy Zatząduna rok 2018".
0210112018 z I2.0I.20 1 8
.. w sprawie organizacji spotkania świąteczno - noworoczlego.
03 l01lż0l8 z Iż,0I.2018 .. w sprawie wsparcia finansowego SOSW im. MP w Damnicy.
04101 12018 z 05.02.2018
.. w sprawie zakupu pomocy do realizacji pĄektu Aquaterapia z
Ha]lwickiem
05 10212018 z t9.02.2018
.. w spravrie ptryjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego za
06102lż018

z§.a2.20I8

07 l03 12018

z 19.03.2018
.ż0I8

08103 lż018 z 19.03

la4l2a18 z 23.04.2078
I0l04l2018 z 23.04,2078

09

rok20l7.

..

w sprawie rwołańaWalnego Zgomadzeńa Członków

w sprawie przyjęcianowego członka stowarzyszenia
.. w sprawi e rcalizacji proj eklu partnerskiego,,D zie6 Wyj ątkowej
Mamy''
w sprawie ptryjęcta nowego cńonka stowarzyszenia
... w sprawie środków na grilla integracyjnego podczas wyjazdu
..

dO

Wa4D0l8 z23.04.2018
I2l05l20I8 z 22.05.2018
13 l 0 5 lż0 18 z 22.05.2018
14 l 0 5 l20l8 z ż2.0 5 .2018
15 l05 l20l8

z ż2.05.2018
16l062a18 z29.06.20t8
I] 10612018 z 29,06.2a18
1

8/08/201 8 z 23.08.2018

19

l08l20|8 z 23.08.2018

lż0I8 z
I8 z
22l09l20l8 z
23 l 09 l20I8 z
20109

26,a9.2018

2I l 09 l20

26.09.20 18

26.09.2018
26.09,2018

ż4l 11l20l8 z 06.Ll.201 8
25 l 1I 12018 z 06.11.20 1 8

..

ROWYHILLS

w sprawie poparcia protestujących RON

w sprawie formy w FestiwaluOrgańzacjiPozarządowych
.. w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia
.. w sprawie uroczyste go zakończenia proj ektu,,Aquater apia z
Hallwickiem"
.. w sprawie zakupu sprzętu dla SOSW w Damnicy
.. w sprawie przyjęcia sprawozdaniazreńizacji pĄekru własnego
,,Aquaterapia z Hatlwickiem"
.. w sprawie sprawozd ańa z rozdysponowania zbiórki publicznej
..

w sprawie udziału w wizycie studyjnej w PSONI, Koło w
szczecinie
.. w sprawi e otganizacji spotkania integracyjno-informacyjnego
członków Stowałzysąg4ią
.. w sprawie organizacji szkolenia dla RON
.. w sprawie reaLizacji form wsparcia w postaci wypłat z l %
.. w sprawie otgańzacji spotkania integracyjnego
.. w sprawie wsparcia działńzvłiązanychz uruchomieniem II ŚDS
..

..
..

w sprawie realizaĄi wsparcia z IYq dla SOSW w Damnicy
w sprawie przystąpienia do partnerskiego projekru MY WY ONI
4

26l
27

28l

II lż018 z 06.I1.201
ll1. 120|8 z 06.t1.201

l1l20l8 z

w spra\^rie wniosku o Statuetkę ,,Daję Radość2018"
.. w sprawie zakupu nowego pakietu usług hostingowych

8

..

8

w sprawie orgańzacji akcji w ramach zbiórl<lpublicznej
.. w sprawie przystąpienia do konkursu UM w Słupsku
., w sprawie zakupu oprogramowania do laptopa

29.11.201 8

..

l20l8 z 29.I1.201 8
3anU2a18 z29,7l .2018

29 l I1

W 2018 tokuZarząd Stowarzyszenia obradował 10 rury i podjął 30 uchwał rwiązanych
z rcalizasją zńń statutowych organizacj i.
Do naj wazniej szych zńń należaĘ:
I 2018 - spotkarrie świąteczno-noworocz],e dla człoŃów Stowarzyszenia
III2018 - Walne Zgtomadzenie Członków
IV 2018 - poparcie protestu RON - aratżaqaakcji protestacyjnej w Słupsku
V 2018 -DzięńWyjątkowej Marny w parbrerstwie ze Stowarzyszeniem WIA|RACZEK
I-VI 2018 - kontynuacja projektu własnego pt. AquaterapiazHallwickiem"
VI2018 - grill integracyjny w Ośrodku ROWYHILLS
VI 2018 -udziń w Festiwalu OrgantzacjiPozarządowych- pĄekcja całodniowa filmu pt.
,,Zobacz we rnnie człowiek" oraz otganizacja wystawy fotograficznej Agnieszki Morzyńskiej Burak pt. ,,Dziefr jak co dńett', która w holu SCOPIES była eksponowana do końca sierpnia.
VIII 2018 -udzińw wyleździe studyjnym do PSONI w Szczecinie w ramach rodzącego się
parfirerstwa i porozumieńarw. z projektem MYWY ONI, a następnie udziŃ w spotkaniach (do
końca roku i dalej..) zsńerzających do uruchomienia w Słupsku przedsiębiorstwa społecznego
którego zadańembędzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualna,,
IX-X 2018 - dzińańawspieĄące Koło PSONI w zw. z uruchomieniem tI ŚPS w Słupsku
IX 2018 - spotkanie integracyjno-informacyjne członków Stowarzyszenia
X 2018 - szkolenie dla zainteresowanych nt. Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością
X 2018 - udzińw VI Słupskim Biegu naRzęczZwierząt
XI2018 -warsńaty dla członków Stowarzyszenia rw. zvłykonywaniem kartek świątecanych
XII 2018 - z$oszeńe i rozpoczęcie rcńizacji zbiórki publiczrrej
}(II 2018 - rcaltzacjapĄektu (zadante publiczne) pt. ,,ONI są wśród nas".
Poza tym:
-) toz|iczeńe zbiórki publicznej (I 2018) oraz wydatkowania zebranych środków (VII 2018)
-) opracowanie sprawozdńdLaUM w Słupsku w zakresie rca|izaĄizadńw roku 2018 w

kontekściedokumentów

tj

:

dzińńrLatzecz osób z niepełnosprawnościami w Sfupsku na lata 2016 -2a20"
Rozwiąywania Problemów Społecznych wMieście Słupsku naIńa2OIa -ż01,8
-) opracowanie partnerskiego 2łetniego projektu - ze Stowarzyszeniem PRZYSTAŃ - w ramach
a) ,,Kierunki
b) ,,Strategia

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018, projekt zdobył wysoką punktację jednak nie
otrrymał dotacji;
-) udziŃ" konsultacjach potrzeb ON w kontekście prac na nowo budowarrym słupskim basenie
-) spotkania indywiduńne z człoŃami Stowarzyszenia, w Ęmrcalizacja wypłat z |Yo dla os6b

indywidualnych j ak i 2 placówek (zg. z zawaĘmiporozurnieniami)
-/ zmianausfug hostingowych amz nowelizacja strony www Stowarzyszenia

5

l

-l udzińw spotkaniach szkoleniowych i integrac}jnych organizowanych przezClO, w tym: w
wigilijnym spotkaniu ze słupskimi organizacjamipozarządowymi w Teatrze RONDO w dn. 15
XII2018 r.;
-) udzińw pracach Rady DziałalnościPozytku Publicmego Powiatu Słupskiego i Słupskiej Rady
DziałalnościPofiku Publicznego (RW);
Stowarzyszenie w roku 2018 nie zatrudniało pracowników. Stan członków Stowarzyszenia na
dzień3l grudnia 2018t.wynosi 36 osób. ZadłużerueczłoŃów Stowarzyszęńazzakresuwpłat
składek członkowskich na dziei1,31 XII 2018 r. wynosi 79a,00 ń.W okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie nie było kontrolowane.
Słupsk, dn.

9lu§ 2at9 r

Zał ząd Stowarzys zeni

a

:

Wady§awa Hanuszewtcz

Renata wsmont
Marzenna Jasińska

rai".ń.ę.!łQ*

Edyta Nowicka
A gni e s z ka

Mor zyńs ka- Bur ak

Estera Brachantec

u

6

§lołraz_yvenre pzyjaciół lrlrpe h,lsplawnych

"Dajmy im Radośó"

76-200 SŁL|PSK ul, Niedziałkowskreoo 6
tel. 606 478 756, 666 523627'

NlP839-2953459

Rą,220102B{LAl[s
dla jednostek

Wiersz

A.
I.

il.
III.

IV

B

V
I.
II.

ilI.
IV
C.

AKTYwA

sPoRZĄDZoNY NA DZIEŃ sr.rz.z018

sporądzajqcych sprawozdanie finansowe zgodnie

Wvszczególnienie

z załqczniHem nr 6 ustawy o rachunkowości

Stan na 31.12.2017 r.

AkĘwa obrotowe

39.116,7 5

49,832.03

39.116"7 5

49.832.03

39.116,7§

{9.s3!;03

Fundusz własny
Fundusz stafutowy
pozostałe fundusze

39.116.7 5

49,832,03

(slrata) z lat ubiegłych
Zysk (stratą) netto

33.601,09
5.515,66

39.116,75

39.rr6lrr§

ł§i#sż

Zapasy
Należnościkrótkoterminowe
InwesĘci e krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozl. międzvokresowe
Należne wpłaĘna fundusz stafutowy

A

t.

[.
III.

IV
B.

I.

il.
III.

tV

Stan na 31.12.2018 r.

Aktywa trwńe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
\alezności długoterminowe
Inwesłci e długoterminowe
DługoteŁqriqowe rozl. międzyokresowe

ałazem

PAsYwA

A.

r.

lyqk

Zobowiązanta i rczerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

I0.115,ż8

Zob ow iązani a dłu goterminowe

Zob ow iązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe
ra#i§

P

$

Słupsk, dn. ż8 stycznia 2019 r.
Sporządziła:

Zarząd Stowarzyszenia

:

Agata
(

7*200

7&ź00

,

E§

ul.

s,ur<ffwł,lgfu_
ł,f*aalra ft,rutrń ła -,ht,ra
&+e,ĄŁ S,rrsr&gu t

ł,

Stowaz_yszenie Pnyjacioł Niepeinosprawnyń

"Dajm,y im Radość"

76_200 SŁ_UPSK ul. Niedziałkowskiego 6
t,$

tel 606478756, 666 523627-

NlP 839_295 34

59

Reg. 220102150

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZADZONY NA DZIEN

31.12.2018 r.

dla iednostek sporzqdzajqcych sprawozdanie finansowe zgodnie z załqcmihem nr 6 ustavy o rachunkowości

Wiersz

A.
I.

il.
III.

Wyszczególnienie
Przychody z dziŃalności stafutowei
Przychody z nieodpłatlrej działalności
pożytku publicznego
Prrychody z odpłatnej działalnościpozytku
publicznego
Przychody z pozośŃej działalności

Stan na 31.12.ż017 r.
4ż.050,25
4L450,25

Stan na 31.12.2018

600,00

1.050,00

36.534,59
35.934,59

43.985,ż0
42.935,20

600,00

1.050,00

5.575,66

l0.715,28

5.5I5,66

I0.715,ż8

5.5l5,66

I0.715,28

5.5I5.66

10.715.28

5.515,6ó

t{}.?15ps

54.700,48
53.650,48

statutowei

B

KoszĘ działalnościstatutowei
I.
II.

III.

C
D.
E.

F

G
H.

Koszty nieodpłatnej działalnościpoĄrtku
publiczrego
KoszĘ odpłatnej działalnościpozytku
publicznego
KoszĘ pozostałe.j działalnościstafutowej
Zysk (strata)z działalnościstatutowei (A-B)
Przychody z dziŃalności gospodarczei
KoszĘ działalnościgospodarczei
Zysk (strata) z dzińalności gospodarczej
(D-E)

KoszĘ ogólnego zarządu
Zysk (strata) z dziŃalności operacyjnej
(C+F-G)

J

Pozostałe przychody operacyine
Pozostałe koszty operacyine

N

Przychody finansowe
KoszĘ finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
podatek dochodowy

I.

K.
L.
M.
o,

Zvsk

{,strata} netto

(M.Njl

Sfupsk, dn.28 sĘcznia2079 r..

Sporządziła:

Zarząd Stowarzyszenia:

Agata sadzińska
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Protokół Komisji Rewiryjnej

w sprawie opinii dot. sprawozdańamerytoryczno - finansowego
StowarzYszeńaPrzyjaciół Niepełnosprawnych,,Dajmy Im Radośó" w Sfupsku
zarckż1l8

Komisja Rewiąyina w składzie:

przewodnicząca

- Magdalena kaznowska
z-caprzewodniczącej - Andżelika Wendt
sekretarz
- Bożena pawlak

dziŃąąc na Podstawie § 40 i § 42 Statutu przedkJadaWalnemu Zgromńzeniu
Członków
oPinię nt. sPrawozdania merytoryczno
- finansowego Stowarzysz enia zarok 2018.
ZarządPrzekazń do zaoPiniowania komplet dokumentów źródłowych
oraz sporządzony na
dzień 31 grudnia 2018 r,:

l;

Bilans

ź}Rachunek wyników
3} CIT -

8

(tj. zysków i strat)

Ę. zeznańe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przęz

podatnika podatku dochodowego od osób prawny ch za rok 20 I
8,
a takżę ewidencj ę księgową.

po zapoznartiu się z ww. dokumentacją
komisja Rewizyjna sMvierdza, że:
1) StowarzYszenie nie prowadzi działalnościgospodarczej i nie jest płatnikiem VAT,

2) kosńy Stowarzyszenia obejmują podatek VAT,
3) StowarzYszenie nie posiada wartości niematerialnych

4)

i

prawnych, aze środków

trwałych posiada: 2laptopy z oprogramowaniem Office
zobowiązania i nalezności Stowarzyszenia wycenione są wg wartości nominalnych

zfalłur lub dowodów wpłat.
NależnościStowarzyszenia -nadzień31 xII2018 r. nie wystqpiły.
Zobowiqzania Stowarzyszeńa - nadzień 3 1 XII 2018 r. nie wyśqliły.

-

Suma bilansowa aktYwów

- wg

stanu na 31

XII

2018

t.-

wynosi: 49 832,03 zł, coodpowiada

stanowi Środków Pienięźnych na rachunku bankowym (aktywa)w kwocie
49 749,34 zŁiw
kasie - 82,69 zł, flmduszy własnych w kwocie
Qlasywa) 49 832,03 zł.
PrzYchodY ogółemw2018r. stanowiłykwotę 54700,48 zł,wĘm:przychodyznieodpłatnej
działalnoŚci PoŻYtku Publicznego: 53 650,48, przychody

(wPłałindYw, zw. z biletem wstępu

z oĘłatnejdziałalnościpozytku

na basen dzieciniepełnosprawnych):

l

050,00 zł.

publicznego

KoszĘ ogółem w 2018 r. stanowiły kwotę 43

985120

ń,w

Ęm: koszty nieodpłatnej działalności

PoZYtku Publicznego: 4ż 935,20 zł, akosńy odpłatnej działalnościpozytku publicmego (opłaty

indyw. zw. zbiletemwstępu na basen dzieciniepełnosprawnych)

-

1 050,00 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosźami wynosiła: 10 715,28 ń.

Biorąc Pod uwagę powyższe, Komisja stwierdza, żeprzedstańona dokumentacja
ewidencjonowanajest poprawnte, w nłiqzku z czym nie wnosi uwag

do

jej prowadzenia,

Komisjawnioskuje o:

1) przyjęcie sprawozdania merytoryczno -finansowego za

2)

20]8 rok,

udzielenie absolutorium Zarzqdowi Stowarzyszenia.

Słupsk, dnia 28 luty 20I9 r,

P o dpisy członków Komisj i Rewizyj nej

przewodnicząca

z-caprzewodńczącej

.Ńł.**,*,§.l
liil%qk_

sekretarz

ffi*,/#^
§lowazyszenie Pzyjaciól Niepełnosprawnyń

"Dajmy im Radość"

76-200 SŁUPSK ul, Niedziałkowskiego 6

te| 606478 756, 666 523627
\l|p fi3q-295 34 59 Reg. 22ua2150
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